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Arvelduskonto mõiste 
 

Arvelduskonto ei ole pangakonto, vaid EUIPO raamatupidamissüsteemi lihtkonto, mis 
kajastub saadavate arvete registris. 

 

Kõik konkreetselt kliendilt (pangaülekannete kaudu) laekuvad rahalised vahendid 
krediteeritakse arvelduskontole, v.a teatud individuaalsed maksed. 

 

 
Arvelduskonto debiteerimissüsteem 

Arvelduskonto süsteem on automaatne debiteerimissüsteem. Enamik lõive ja tasusid 
debiteeritakse automaatselt asjaomase EUIPO menetluses osaleja arvelduskontolt, kuigi 
kontrollijad debiteerivad teatud lõivud ja tasud otse. 

 
Kui kutseline esindaja ühenduse kaubamärgi määruse (ELKMM) artikli 120 tähenduses 
tegutseb menetluses osaleja eest, debiteeritakse lõivud ja tasud esindaja arvelduskontolt, 
kui ta on sellise avanud. 

 

Kui arvelduskontol on piisavalt rahalisi vahendeid, tagab debiteerimissüsteem alati maksete 
õigeaegse tasumise. 

 
Lõiv või tasu loetakse tasutuks, kui arvelduskonto näitab seda debiteerituna. 

 

 
Arvelduskonto avamine 

 
Arvelduskontosid võivad avada EUIPO hallatavate ühenduse kaubamärkide, 
tööstusdisainilahenduse ja muude intellektuaalomandiõiguste omanikest füüsilised ja 
juriidilised isikud ning samuti isikud, kes esindavad EUIPO ees kolmandaid isikuid, või 
esindajate ühendused. 

 
Arvelduskonto avamiseks peab kasutaja täitma arvelduskonto avamise taotlusvormi, mis on 
EUIPOi veebilehe User Area’s, ja saatma selle finantsosakonnale aadressil 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
HISPAANIA 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Konto kasutusele võtmiseks tuleb arvelduskonto avamisel sellele kanda vähemalt 1000 eurot. 

Konto minimaalne saldo ei pea olema 1000 eurot. 

 
Arvelduskontole vahendite kandmine 

 
Makseviis 

 
Arvelduskontole võib vahendeid kanda pangaülekande kaudu. 

 
Kontole kantavad vahendid krediteeritakse kontole Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 
(EL) 2017/1001 artikli 179 kohaselt, st 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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• et makse laekuks vastavaks tähtpäevaks, soovitab EUIPO teha makse varem; 
 

• pangaülekanded krediteeritakse arvelduskontole samal päeval, kui makse EUIPOile 
laekub. 

 
 

Arvelduskontole makse tegemine 
 

Maksete õige krediteerimise tagamiseks on oluline kinni pidada eespool nimetatud määruse 
artiklis 179 sätestatud juhistest, mis on järgmised: 

 

„Igas makses peab olema näidatud makset tegeva isiku nimi ja vajalik teave, mille alusel 
amet võib viivitamata kindlaks teha makse selgituse.” 

 

Arvelduskonto omanike maksed peavad seetõttu sisaldama arvelduskonto numbrit ja 
vajalikku teavet arvelduskonto omaniku kohta. 

 
Konkreetsete kaubamärkide ja/või lõivude kohta ei ole vaja eraldi teavet esitada. 

 

Individuaalseid makseid, st konkreetsete kaubamärkide ja/või lõivudega seonduvaid 
makseid ei krediteerita arvelduskontole ja seega ei kajastu need väljavõttel maksmata 
summadena ning neid käsitletakse pangaülekannetena. 

 

EUIPO jälgib arvelduskonto omanike käitumist, et takistada kontodele vahendite kandmise 
asemel korduvat individuaalsete maksete tegemist. Individuaalsed maksed peaks olema 
pigem erand kui reegel; vastupidisel juhul kasutatakse arvelduskontot nõuetele 
mittevastavalt (vt arvelduskonto nõuetele mittevastava kasutamise punkt). 

 

 
Arvelduskontol toimuvate tehingute kohta lisateabe nõudmine 

 
Arvelduskontode omanikud saavad soovi korral raha liikumise ja tasumata võlgadega tutvuda 
EUIPOi veebilehe User Area’s. 

 
 

Kontolt debiteeritavate lõivumaksete, kontole vahendite kandmise või mis tahes muu 
liikumise lisateabe taotlused võib saata EUIPO finantsosakonnale aadressil 
fee.information@euipo.europa.eu. Samuti võib need saata kirjaga järgmisele aadressile: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
HISPAANIA 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Arvelduskonto ebapiisavate vahendite menetlus 
 

Kui konkreetsel kuupäeval teatud lõivu debiteerimine ebaõnnestub, saadab EUIPO 
ebapiisavate vahendite teate. 

 

1. Niipea, kui vahendeid ei ole piisavalt, peatatakse konto debiteerimine ja konto jääb 
ootele kuni edasiste juhisteni. 

 
2. Seda menetlust kohaldatakse seni, kuni kontol puuduvad piisavad vahendid. 

Arvelduskonto jääb blokeerituks ja mis tahes uued debiteerimised jäävad ootele. 
Koostatakse teade ja tehakse arvelduskonto väljavõte (selle kuupäeva seisuga, mil 
esmakordselt ilmnes vahendite ebapiisavus), millele lisanduvad halduskulud. 

 

3. Teadet kontrollitakse asutusesiseselt enne kliendile saatmist. 
 

Ebapiisavate vahendite teate tagajärjed 

 
Kliendil on teate laekumisest alates aega üks kuu, et kanda lõivude ja haldustasude 
maksmiseks arvelduskontole piisavalt vahendeid. 

 
• Kui piisavad vahendeid kantakse üle ühe kuu jooksul, loetakse makse sooritatuks 

algsel tähtpäeval. 
 

• Kui tähtpäevaks piisavalt vahendeid üle ei kanta, loeb EUIPO teates nimetatud lõivud 
tasumata jäetuks ja võtab asjakohaseid meetmeid. 

 
 

Nõude esitamine 
 

Kui klient peab teadet põhjendamatuks, soovitab EUIPO esitada kaebuse. Sel juhul tuleb 
saata EUIPOi finantsosakonnale kirjalik nõue. 

 
 

Tähtaja möödumisel vahendite kandmata jätmise tagajärjed 
 

Finantsosakonnalt vahendite kandmise üleskutse saamisel peab konto omanik selle ühe kuu 
jooksul täitma ja kandma üle vähemalt lõivusummaga võrdse summa (pluss haldustasud). 

 
Kui konto omanik oma arvelduskontole vahendeid ei kanna, jäävad lõivud tasumata. Sellest 
johtuvad juriidilised tagajärjed olenevad lõivu laadist: 

 

• üleandmise registreerimise kohta esitatavad mis tahes kaebused, vastulaused või 
taotlused loetakse esitamata jäetuteks; 

 

• kui lõiv on tavaline taotluslõiv, tuleb väljastada ELKMMi artikli 180 lõike 2 ja/või EUIPO 
tegevdirektori 21.07.2021 otsuse EX-21-5 artikli 9 lõige 1 kohane teade. 

 

Arvelduskonto süsteemi põhimõte ehk automaatse debiteerimise süsteem loetakse seega 
katkestatuks. 

 
Kui arvelduskonto omanik soovib lõivu tasuda, saab ta seda teha 

 

• kandes arvelduskontole vahendeid tasumata lõivusumma ulatuses (millele lisanduvad 
haldustasud). 

 
Kui teates esitatud ajavahemik on möödunud, loetakse ootel olevad lõivud lõplikult tasumata 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
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jäetuks. 

 
Arvelduskonto sulgemine 

 
Olemasoleva arvelduskonto sulgemiseks peab selle omanik täitma sulgemise taotlusvormi, 
mis on EUIPOi veebilehel, ja saatma selle EUIPO finantsosakonnale aadressil 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
HISPAANIA 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Ülejäänud vahendite korrektseks ülekandmiseks on soovitatav esitada täielik pangakonto 
number ja täita kõik vastavad väljad (IBAN ja SWIFT-kood). 

 

Arvelduskonto sulgemise taotluse saamisel toimib EUIPO järgmisel viisil: 
 

• arvelduskonto blokeeritakse tegevusüksuste lõivude debiteerimise lisakorralduste 
suhtes; 

 

• lõpetatakse kõik lõivude debiteerimise toimingud; 
 

• kliendile saadetakse kinnitamiseks konto lõplik väljavõte; 
 

• kinnituse saamisel kannab EUIPO vahendid kliendi pangakontole. 
 

Arvelduskonto omanik peab veenduma, et kõik tasumata lõivud on enne konto sulgemist 
tasutud. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Arvelduskonto kasutamine nõuetele mittevastaval viisil 
 

EUIPO tegevdirektori lõivude ja tasude maksmise viise ja ning lõivude ning tasude summade 
ebaoluliseks tunnistamist käsitleva otsuse EX-21-5 kohaselt jätab EUIPO endale õiguse 
arvelduskonto sulgeda, teavitades asjaomast omanikku sellest kirjalikult. 

 

Kuna arvelduskonto süsteem on automaatne debiteerimissüsteem, võib arvelduskonto 
kasutamine nõuetele mittevastaval viisil tuleneda asjaolust, et klient ei tunnista süsteemi 
o l  em us  t ning takistab nii selle sujuvat ja korrakohast toimimist. 

 

Varasemate kogemuste põhjal koostas finantsosakond teatud näited arvelduskontode 
kasutamise kohta nõuetele mittevastaval viisil. Need on järgmised: 

 

• individuaalsete lõivumaksete tegemine arvelduskontole vahendite kandmise asemel – 
oma arvelduskontole vahendite kandmise asemel teevad arvelduskontode omanikud 
vahel konkreetsete lõivude tasumiseks ülekandeid. Eelkõige leiab see aset 
olukordades, mil kliendil on teatud lõivu tasumise otstarbel konto kasutamine keelatud. 
Finantsosakond peab tavapärase vahendite kandmise asemel korduvaid 
individuaalseid lõivumakseid konto nõuetele mittevastaval viisil kasutamiseks, sest see 
ei võimalda automaatset debiteerimist; 

• korduvad olukorrad, mil vahendeid ei ole piisavalt – arvelduskonto omanikud ei kanna 
mõnikord kontole piisavalt vahendeid, mis tingib vastavasisuliste teadete saatmise ja 
sellest johtuvate halduskulude tekke. Ehkki arvelduskonto süsteem on kavandatud 
selliste olukordadega toimetulekuks, peab finantsosakond vahendite pikaajalist ja 
korduvat ebapiisavust konto nõuetele mittevastaval viisil kasutamiseks, sest see ei 
võimalda automaatset debiteerimist. 

 
Finantsosakond (lõivude, raamatupidamise ja varahalduse meeskonnad) teeb arvelduskonto 
süsteemi korrakohase kasutamise järelevalvet. Juhul, kui arvelduskontot kasutatakse 
nõuetele mittevastaval viisil, võetakse kliendiga võimalike lahenduste arutamiseks ja konto 
sulgemise vältimiseks ühendust. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

